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ГАДААДАД КАРТЫН ЛУЙВАРТ ӨРТӨХ МАГАДЛАЛ 
ӨНДӨР ТУЛ ДАРААХ ЗӨВЛӨМЖИЙГ АНХААРНА УУ!

Үйлчилгээний ажилтан Таны картыг уншуулж гүйлгээ хийх явцыг 
өөрийн биеэр хянах, өөрийн хяналтан дор гүйлгээг хийхийг 
шаардах;

Сэжигтэй санагдсан үйлчилгээний байгууллагад үйлчлүүлэхээс 
зайлсхийх, картаа бусдад өгч явуулахгүй байх;

Үйлчилгээний ажилтан картыг тань өөр төхөөрөмж дээр давхар 
уншуулах, картын дугаарыг шивэх зэрэг үйлдэл хийвэл татгалзах 
шалтгааныг асуух, энэ тухай банкинд мэдэгдэх;

Өөрийн карт болон картын мэдээллээ (картын дугаар, хүчинтэй 
хугацаа, пин код) бусдад дамжуулахгүй байх.



3Картын соронзон туузны мэдээлэл хуулбарлагч
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АТМ-ААС БЭЛЭН МӨНГӨ АВАХДАА

АТМ-аар үйлчлүүлэхдээ бусдаас тусламж авахгүй байх, 
ойр орчинд сэжигтэй хүн байгаа эсэхийг анзаарах;

Пин кодыг бусдад хэлэхгүй байх, карт дээр болон бусад 
зүйлс дээр бичиж тэмдэглэхгүй байх;

АТМ-ы ойролцоо нэмэлт камер, төхөөрөмж (пин кодын 
мэдээлэл авах зориулалт бүхий бичил төхөөрөмж) зэрэг 
сэжиг бүхий зүйл байгаа эсэхийг сайтар нягтлах, ийм 
тохиолдолд үйлчлүүлэхгүй байх.
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АТМ-д суурилуулсан соронзон тууз болон пин кодны 

мэдээлэл хуулбарлагч
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ИНТЕРНЭТЭЭР ГАДААДЫН ВЕБ 
САЙТААР ТӨЛБӨР, ТООЦОО ХИЙХДЭЭ:

Таны картын мэдээллийг нэхсэн, өндөр ашиг эсвэл хэт хямд 
үнэ амласан зэрэг сэжиг бүхий сайтууд байж болзошгүйг 
анхаарах;

Төлбөр төлөх гэж байгаа интернэт сайтын журам, төлбөр 
хүлээн авах нөхцөлтэй анхааралтай танилцан, картын 
мэдээллээ яаран оруулахгүй байх;

VERIFIED by VISA, MASTERCARD SECURECODE зэрэг 
хамгаалалтын технологи болон PAYPAL төлбөр 
тооцооны баталгаатай систем бүхий давхар пин кодоор 
баталгаажиж, гүйлгээ хийдэг сайтаар үйлчлүүлж, пин 
кодоо бусдад алдахгүй байх.



7Баталгаат сайтуудын тэмдэглэгээ
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Учирч болзошгүй аливаа эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалж, 
заавал банкны салбарт ирэлгүйгээр интернэт банкны 
“TDB Online” үйлчилгээг ашиглан түр хугацаанд картаа 
идэвхгүй болгох мөн нээх боломжтой. 

Идэвхгүй картаа нээхдээ банкны ажилтантай холбогдож 
картын идэвхгүй хугацаанд Таны картнаас мөнгө татах 
гэсэн луйврын гүйлгээний оролдлого гарсан эсэхийг 
заавал лавлаарай.

КАРТАА УДААН ХУГАЦААНД АШИГЛАХГҮЙ БОЛ
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TDB ONLINE ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АШИГЛАН 
КАРТЫН ТӨЛӨВ ӨӨРЧЛӨХ

TDB Online > Миний данс > Картын жагсаалт > Төлөв 
өөрчлөх картын харгалзах Given товч > Өөрчлөх төлөв > 
Гээсэн/ Нээлттэй
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ДАРААХ УЛСУУДАД ТӨЛБӨР ТООЦОО 
ХИЙХДЭЭ ОНЦГОЙ АНХААРНА УУ.

АНУ нь EMV чип хамгаалалтын технологийг нэвтрүүлж дуусаагүй 
тул луйврын гүйлгээ гарах хамгийн өндөр магадлалтай. 

БНСУ-д EMV чип бус соронзон туузыг уншуулах, байгууллагын 
системтэй холбогдсон төхөөрөмж дээр картыг давхар уншуулах 
тохиолдол их гардаг тул картын мэдээлэл 
алдагдах өндөр магадлалтай. 
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Олон улсын хэмжээнд нийтлэг тохиолддог дээрх 
эрсдэлүүдээс ХХБ өөрийн харилцагчдаа хамгаалж, 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 24 цагийн сэжигтэй 
гүйлгээний хяналтын систем ажиллуулж байна.

Та гар утсаа нээлттэй байлгах, электрон 
шуудангаа тогтмол шалгах, Тантай холбоотой 
мэдээлэл өөрчлөгдсөн даруйд банкинд мэдэгдэж, 
шинэчлүүлснээр эрсдэлээс хамгаалагдах болно.
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